
12. Terveydenhoitolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Terveydenhoitolautakunnan kokoonpano v. 
1968 oli muuten sama kuin edellisenä vuon-
na, paitsi että elintarvikehygieenikko Bertel 
Österholm 1.5. alkaen siirtyi eläkkeelle ja 
hänen tilalleen tuli itseoikeutettuna jäsenenä 
kaup.lääk. Olavi Kilpiö. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 26 
kertaa. Kokouksissa pidettyjen pöytäkir-
jojen pykälien lukumäärä oli 1 386. 

Tartunnantorjunnan alaan kuuluvista lau-
takunnan päätöksistä mainittakoon seu-
raavat: lautakunta antoi Uudenmaan läänin-
lääkärille selvityksen valmiudesta isorokon 
varalta (6.3. 214 §) sekä kaupunginhallituk-
selle lausunnon syksyllä 1969 toimeenpanta-
vasta helsinkiläisten 40— 64 -vuotiaiden mies-
ten röntgenpienoiskuvausta koskevasta esi-
tyksestä (12.6. 578 §). 

Terveysolojen valvonnan alaan kuuluvista 
lautakunnan päätöksistä mainittakoon: ros-
kanpolttouunin käyttö kiellettiin eräissä 
kiinteistöissä ja taloyhtiöt velvoitettiin siir-
tymään roskien poiskuljetukseen, ellei uunei-
hin asenneta lisälaitteita, joilla saavutetaan 
vaadittu 700—800° C jatkuva palamis-
lämpö (2.10. 957 §, 16.10. 1003 §, 13.11. 
1131, 1132 §, 30.12. 1338, 1344 §); lautakunta 
antoi kaupunginhallitukselle lausunnon Vuo-
saaren kaatopaikan väliaikaisesta sulkemi-
sesta ja Oulunkylässä sijaitsevan lumenkaa-
topaikan käyttämisestä (6.3. 213, 244 §) 
sekä Vuosaaren puhdistamon jätevesien me-

reen johtamisesta vesioikeudelle tehdyn vali-
tuksen johdosta (13.11. 1138 §). Uudenmaan 
lääninlääkärin toimistolle annettiin lausun-
to kaupungin leirintäalueiden hygieenisistä 
olosuhteista ja toimenpiteistä niissä vallit-
sevien epäkohtien poistamiseksi (14.8. 762 §). 
Lisäksi annettiin kiinteistövirastolle lausun-
to Maununnevan suolle suunnitellusta lu-
menkaatopaikasta (4.9. 830 §) sekä rakennus-
tarkastusvirastolle lausunto kaupunkialueel-
la sijaitsevien roskanpolttouunien aiheutta-
masta haju-, savu- ja nokikiusasta (2.10. 
954 §). 

Elintarvikkeiden valvonnan alaan kuulu-
vista lautakunnan päätöksistä mainittakoon 
seuraavat: hyväksyttiin elintarvikehygieeni-
kon laatimat paahtolaitteen sijoittamista 
elintarvikemyymälään koskevat ohjeet sekä 
uudet ohjeet Helsinkiin tuotavan juoma- ja 
talousveden tarkkailusta (20.3. 329, 280 §). 

Lautakunta myönsi elintarvikeliikkeille 
erilaisia myyntilupia yhteensä 103. Myynti-
lupa-anomuksia hylättiin 7. 

Lautakunta antoi kiinteistövirastolle lau-
sunnon kaupungin virvokekioskeissa myytä-
väksi sallittujen tavaralaatujen lisäämisestä 
(7.2. 155 §). 

Terveydenhuollon alaan kuuluvista asioista 
mainittakoon: hyväksyttiin terveydenhoito-
viraston toimenpiteet sairaanhoitajien, käti-
löiden, lastenhoitajien ja lääkintävoimisteli-
joiden työnseisauksen johdosta (21.2. 166 
§); lisäksi lautakunta antoi lääkintöhalli-
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tukselle lausunnon kaupungin apteekkien 
päivystysvelvollisuuksien helpottamisesta 
(21.5. 513 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa koski 
päätös, millä lautakunta myönsi neuvola-
ja koululääkäreille oikeuden lähettää poti-
laita aluelääkäreiden yhteis vastaanottojen 
yhteydessä toimiviin laboratorioihin ja rönt-
genkuvauksiin (10.1. 38 §). 

Aluelääkäri- ja kotisairaanhoitotoimintaan 
kuuluvia asioita olivat mm.: esityksen teke-
minen kaupunginhallitukselle huoneiston 
hankkimiseksi Etelä-Kaarelan, Lauttasaa-
ren, Vuosaaren, Ruhan alueen, Vesala - Kon-
tulan, Puistolan - Jakomäen ja Roihuvuoren 
aluelääkäreiden yhteisvastaanottoja varten 
sekä eteläisen alueen apulaisylihoitajaa ja 
kotisairaanhoitoryhmää varten (10.1. 39, 
40 §, 8.5. 468, 469 §, 26.6. 651 §, 10.7. 711 §, 
14.8. 783 §, 30.10. 1079 §) sekä palkkalauta-
kunnalle aluelääkäreiden vastaanottopalk-
kioiden korottamisesta (17.4. 409 §); kaupun-
ginhallitukselle annettiin lausunto Lautta-
saaren aluelääkäreiden yhteisvastaanoton si-
joittamisesta Lauttasaaren Säätiön ja yhteis-
koulukiinteistön yhdistetylle tontille (26.6. 
657 §) ja aluelääkäritoiminnan tehostamista 
koskevasta vt Hakulisen ym. valtuustoaloit-
teesta (10.7. 710 §) sekä sairaalalautakunnal-
le lausunto yleislääkäri vastaanottojen lisää-
misestä (26.6. 650 §). 

Kouluterveydenhoidon alaan kuuluvista 
asioista mainittakoon seuraavat: koulutapa-
turmien korvaamisesta lautakunta teki 49 
päätöstä; kaupunginhallitukselle tehdyt esi-
tykset koskivat mm.: huoneiston hankki-
mista kansakoulujen foniatrin vastaanottoa 
varten (24.1. 94 §), kansakouluasetuksen 
138 §:n muuttamista siten, että myöskin 
kaupungin kansakoulujen henkilökunnalta 
voidaan vaatia virkasäännön 6 §:n edellyttä-
mä lääkärintodistus virkaa täytettäessä 
(16.10.1031 §) ja ryhmävakuutuksen ottamista 
lastenseimien ja lastentarhojen lapsille sekä 
kansakoulujen oppilaille (30.12. 1371 §); 

lautakunta antoi kaupunginhallitukselle lau-
sunnon kasvatusneuvoloiden uusista sijoi-
tuspaikoista (24.1. 61 §). 

Muita asioita. Lautakunta esitti perustet-
tavaksi 28. pl:n tp. koululääkärin viran 1.9. 
alkaen (12.6. 615 §) sekä yhteensä 55 tila-
päistä virkaa 1.1.1969 alkaen (8.5. 458 §). 

Huoneistoja hyväksyttiin seuraavasti: 173 
eri liike-, myymälä- tai varastohuoneistoa, 
13 yksityistä sairaanhoitolaitosta ja 4 yksi-
tyistä lasten päivähoitopaikkaa käytettä-
viksi ao. tarkoituksiin. Yksi lasten päivä-
hoitopaikkaa koskeva anomus hylättiin. 

Rakennusasioissa annettiin kertomusvuon-
na 137 lausuntoa asemakaavaa, tonttijakoa 
sekä julkisia rakennuksia koskevista pii-
rustuksista. 

Lautakunta hyväksyi terveydenhoitolauta-
kunnan ja sen alaisten virastojen ja laitosten 
taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 1970 
—1979 (6.11. 1114 §) sekä esitti kaupungin-
hallitukselle komitean määräämistä suunnit-
telemaan helsinkiläisten vanhusten ja inva-
lidien kylvetysolojen parantamista suoritetun 
tutkimuksen pohjalla (11.12. 1234 §). 

Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle 
lausuntoja, jotka koskivat mm. seuraavia 
asioita: Ruskeasuon virastotalon poliklinik-
kaosaston rakentamista (7.2. 143 §); Vallilan 
virastotalon huonetilaohjelmaa (10.7. 709 §); 
vanhusten kesävirkistyskomitean (10.1. 34 
§), avohoitokomitean (18.9. 867 §) sekä las-
tenpsykiatrisen työn kehittämiskomitean 
mietintöä (16.10. 990 §); hoitolaitosten suun-
nittelutoimikunnan laatimaa Auroran sairaa-
lan lastenpsykiatrisen osaston perustamis-
suunnitelmaa (20.3. 273 §) ja kunnallisen 
nuorisopoliklinikan perustamis- ja toiminnal-
lista suunnitelmaa (26.6. 663 §) sekä esitystä 
Kivelän ja Hesperian sairaaloiden moderni-
sointia ja Laakson sairaalan laajentamista 
koskevien perustamissuunnitelmien hyväksy-
misestä (14.8. 731 §); Samfundet Folkhälsanin 
teinipoliklinikan toiminnan tehostamista ja 
vastaavanlaisen poliklinikan perustamista 
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suomenkielistä nuorisoa varten (12.6. 614 §) 
sekä korvikealkoholin väärinkäyttäjien huol-
lon tehostamista (14.8. 729 §). 

Lisäksi annettiin rakennustarkastusviras-

tolle lausunto väestönsuojelutoimiston ano-
muksesta saada käyttää Pengerkadun puiston 
kalliosuojaa huvihuoneistotarkoituksiin (10.1. 
5§) . 
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